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حـــــسب مـــــصــــادر اجلـــــهــــات
اخملتصة بـالطقس فان الشتاء
ـــطــرا كـــمـــا كــان ســيـــكـــون 
اضي وسـوف تهطل الـشتـاء ا
امـــطــار غــزيـــرة كــثـــيــرة جــدا
بحيث تمـتلئ خزانات السدود
والـبـحـيـرات واالنـهـار وسوف
ـــواطـــنـــون شـــتـــاء يـــعـــانـي ا
مــاطـــرا.. فــمــا هي االجــراءات
الـــتي ســـتــتـــخــذهـــا اجلــهــات
عـنيـة التي يـجب ان تسـتعد ا
مــنـذ االن لــهــذه االحــداث قـبل
فـوات االوان والبــد لــكل جــهـة
خدمية مـختصة ان تعمل على
اتـخـاذ اجـراءات وقــائـيـة مـنـذ
االن وخــاصـــة الــبـــلــديــات في
ياه مجال اجملـاري وتسريب ا
ـيـاه ـرات لـتـسـريب ا وفــتح 
وخـاصـة السـيـول الـقـادمة من
دول اجلـــوار اذ يـــجـب اقـــامــة
ســواتـر تــرابــيــة وشق سـواق
عـمــيـقـة تـمــتـد الى االهـوار او
االنـهار من اجل تـفادي اضرار
ـواطـنـ في عدة قـد تـصـيب ا

مـــنــــاطق ومـــثـل هـــذه االمـــور
ــقـدمـة الن يـجب ان تــعـد في ا
اتـــخــــاذ االحـــتـــيــــاطـــات امـــر

ضـــروري جـــدا بـــدال من نـــدب
احلظ بعد خراب البصرة.
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تؤثـر الـشـوارع العـامـة علـى السـاكـن
في بـيوت او شـقق تقع مـباشـرة علـيها
ويـقــول مـواطـنـون انـهـم يـعـانـون اشـد
عاناة اصوات السيارات والضوضاء ا
في الـشوارع وصـراخ الـباعـة ويتـحدث
ــوضـــوع فــارس جـــمــعـــة كــاسب عن ا
يـســكن في شـقــة بـبـغــداد اجلـديـدة عن
عـاناة التي يـتلقـاها من سكـنه فيقول ا

يقع سـكني مبـاشرة على الـشارع العام
ومـنـذ الـسـاعـة اخلـامـسة فـجـرا او اقل
تـبدأ الـسيـارات بالـوقوف علـى الشارع
ويصرخ سـائقوها مـنادين على الركاب
نـطـقـة الفالنـيـة.. وهذا بالـذهـاب الى ا
زعج يـأتي نتـيجـة عدم االلـتزام االمـر ا
ــــرائب ومــــحــــاولـــة بــــالـــذهــــاب الى ا
احلصول على الـركاب من اقرب نقطة..

وهذا االمـر يـسـتـمـر الى اكـثـر من اربع
ســـــاعــــات ويـــــحـــــرمــــنـــــا من الـــــنــــوم
واالستيـقاظ منذ الفـجر.. وقد بدأ االمر
بـالتـأثيـر على صـحة االطـفال والـعائـلة
لعدم كفـاية النوم.. اضافـة الى منبهات
ــارة وشـجــارات الـسـواق الـســيـارات ا
حتت الـعــمــارة وهـو امــر مـزعج.. ومن
جهة اخرى يعـاني سكان الشقق وجود
األطفـال لـدى كل عـائـلـة تـسـكن شـقة اذ
شـاجـرات بـينـهم الى مـعارك تتـحـول ا
والى تــدخل االهـل وكــثــيــرا مــا حتـدث
مـشـاكل كـبـيـرة بـسـبب شـجـار األطـفـال
) عــامل ان ويــعـــتــقــد (مــحــمـــد يــاســ
ا األطـفال مـحصورون فـي الشقـق وحا
يــنــزلـــون الى اســفل الــعـــمــارة فــأنــهم
أل يلعبون او يـتشاجرون وصراخهم 
الــدنـيــا االمـر الــذي يــؤثـرون فــيه عـلى
الــســـكــان ويــقـــلــقــون راحـــتــهم في كل

األوقات.. 
وهنـاك مـسـألـة زيـادة اإليـجـارات وعدم
اهـتـمـام أصـحـاب الـعـمـارات بـتصـلـيح
الـشـقق او الـعمـارات فـالـساللـم ليـست
صـاحلة لالسـتعـمال واسالك الـكهـرباء
مـتــدلـيـة واجملــاري دائـمـا تــطـفح عـلى
ـوضــوع عـلى الــشـقق وحــ يـطــرح ا
صاحب العمارة يـجيب) اصلحوا انتم
او ارحلوا) وهـو امر اعتـاد عليه هؤالء

الـــذين يـــريـــدون بــكـل وســيـــلـــة زيــادة
ـعاناة ال تنتهي اإليجارات.. وقصص ا
عنـد سـكان الـعـمـارات فهم يـعـانون من
ـيـاه الـتي ال تـصـعـد الى طـوابق شح ا
الـــعـــمـــارات اال بــصـــعـــوبـــة وفي وقت
مـتـأخر من الـلـيل كمـا يـعانـون من نقل
قـنـاني الـغــاز وانـزالـهـا الى األسـفل او
حتــريـكـهــا عـلى أرضــيـة الــشـقق وهـذا
يزعج الـشقق الـسـفلـية ويـقـول (نصـير
جاسم) عـامل ان السـكن بالشـقق يعني
قـلــة الـراحــة والـقــلق اثــنـاء الــنـوم الن
الـعــمـارات قـريـبـة مـن الـشـوارع وتـبـدأ
حـركـة الـشـوارع كل يـوم فـجـرا إضـافـة
الى ضجيج السيارات ومنبهاتها وهو
امر مـقلق وهـناك عـدم تعـاون اجليران
مرات والساللم وكل شقة في تنظيف ا
ـــســــؤول عن تــــرى ان جــــارهــــا هــــو ا
الــتـنــظـيف االمـر الــذي يـولــد مـشـادات
ـعـانـاة كـثـيرة كالمـيـة بـ الـنـسـاء وا
جدا ومـنها إصـرار بعض السـكان على
الـســهـر او حتــرش الـشــبـاب بــفـتــيـات
الــعـــمــارات او إقـــامــة احلـــفالت حــتى
ســاعــة مــتــأخــرة كــمــا نــعــاني بــطــالـة
الـــشــبـــاب الـــذين يـــتـــســـكــعـــون داخل
العـمارات ويؤثـرون على حركـة النساء
وهـو امر تـعاني مـنه العـوائل السـاكنة

في الشقق.
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ــقــاهـي الــشــعــبــيـة في احــد ا
بــبــغــداد كــانت لــنــا وقـفــة مع
ـواطن "رعـد حـسـ " الـبـالغ ا
من الــعــمـــر واحــدا وعــشــرين
عــامـا ويـعــمل في الـبــنـاء وقـد

االجــور الــعـــالــيــة فــهــو شيء
طبيعي فما دمنا نتعب ونعمل
في مــثل هـذه الــظـروف فــإنـنـا
نسـتـحق اجـوراً عـالـيـة وانني
كــأســطـة فـي الـعــمل اتــقـاضى
مـبالغ ال بـأس بهـا تذهب كـلها
ــــــصـــــــاريف الـى االدويــــــة وا
االخرى واحلمد لـله اننا نعمل
بـكامل قـوتنـا وصحـتنـا ونحن
افـضل بكـثـير من بـعض الذين
يـــحـــتـــالـــون عـــلى اآلخـــرين ,
والـبــنـاء عــمل جــمـاعي يــوفـر
لــــــلـــــعــــــوائـل الــــــرزق احلالل
واسـتمـرار عـمل الـبـنـاء يـعني
عــمل عــشـــرات الــعــمــال اذ ان
اعـمال البـناء مـرتبطـة بالصب
فـي الــــــــقـــــــوالـب والــــــــلــــــــبخ
والــــســــيــــرامــــيك والــــكــــاشي
ـواد وتــأســيس الــكـهــربــاء وا
الـصـحــيـة والـصـبغ واحلـدادة
وعــمل االبـــواب والــشـــبــابــيك
وعـمـال ســيـارات احلـمل الـتي
ـواد االنشائـية .. انها حتمل ا

سلسلة متكاملة من العمل.

تــضـمن لــنـا اســتـمــراريـة الــعـمل
وحـتى ونـحن نـعـمل نـتفق مع اي
مواطن على البـناء ثم نباشر معه
ثم نـعود الـى العـمل اآلخر وهـكذا
.. امــا اهم مـشــكـلـة تــواجه عـامل
الــبـنــاء في الــصـيف فــهي حـرارة
اجلــو والـــعــمل في درجــة حــرارة
تـزيــد عــلى الــســتــ درجـة حتت
الـشـمس ولـهـذا نـحـاول جـاهـدين
ان نــخـرج لـلــعـمل مـبــكـرين حـتى
انــنـــا اخــذنــا نــبــتـــعــد عن فــتــرة
االفـطـار من اجل ان نـكـمل الـعـمل
قبل اشتداد حرارة اجلو والعودة
نازل في ح اخذ اآلخرون الى ا
يـعــمــلـون بــعـد الــغــروب لـيالً في
ـنازل مستعـين باالضواء بناء ا
مـن اجـل اجنـــــاز الـــــعــــــمل قــــــبل
مـنـتصف الـلـيل وقـلـة من الـعـمال
الـذين يـرغـبـون بـالـعـمل لـيالً ألنه
عـمل ال يـنـاسبـهم ولـكـنه ضروري
في الـصـيـف اذ ان اجـواء الـعراق
ال حتــتـمـل في الـصــيف وخــاصـة
بـعـد الــسـاعـة الـعــاشـرة صـبـاحـاً
وحتى وقت انتـهاء العمل اما عن

االجواء ولـكن ما عـسانـا ان نفعل
في هـذه االوقات الـعـصـيـبـة التي
حتـتاج فـيـها الى الـعمل والـعيش
شـكلـة االسـاسيـة التي الـكـر وا
تــواجــهــنــا فـي عـمــلــنــا هـي عـدم
اســــتـــمــــرار الــــعــــمل
وتــوقـــفه فــتـــرة بــعــد
اخــــرى وقـــد حـــاولت
في هــــــذا اجملــــــال ان
اعــمل في عــدة امـاكن
لـــفـــتــرة قـــصـــيــرة ثم
انــــتـــقـل الى الــــعـــمل
اآلخــــــر حـــــتـى يـــــظل
الــــعـــمل مــــســـتــــمـــراً
صــــــحــــــيح ان هــــــذه
اخلـــــــطــــــــوة تـــــــزعج
الـــزبـــائـن واصـــحــاب
الــدور عـــنــدمـــا اتــرك
الـــعــمل بـــعــد عـــمــلي
الــيــومي او ثالثــة ثم
اذهـب الى عـــمل آخــر
لـــيـــوم او يـــومـــ ثم
اعود الى العمل االول
ولــكن هــذه الـطــريــقـة

واطـن اليـنـا عن طـبـيـعة حتـدث ا
عـــمـــله قـــائالً/ اعـــمـل في مـــجــال
الـــبـــنـــاء مـــنــذ اكـــثـــر من خـــمس
سـنوات وهـو عـمل متـعب يحـتاج
الى الــــقـــوة والــــصـــبــــر وحتـــمل
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واطن (ضـيـاء محـمد) من بـغداد / حي اجلـهاد / رفع يـقتـرح ا
الصبات االسـمنتية من الـعاصمة وارسالـها الى مناطق حدودية
كأسيجـة حتيط بحدود العراق او وضـعها لصد الكـثبان الرملية

في عدة مناطق بالعراق.

W1bI « dÐUI*« W «“≈

واطن (عالء سـلـمان) من مـحـافظـة واسط / الـعزيـزية/ يـطـرح ا
ة في عدد من احملافـظات وفي مقدمتها قـابر القد فكرة ازالة ا
قابر وحتـويلها الى كن االسـتفادة من مـواقع ا بغـداد ويقول/ 

ناظر. متنزهات واراضي خضراء بدال من تلك ا

ـواطن (احــمــد سـالم) مـن بـغــداد / االعـظــمــيـة / الى يـشــيــر ا
ة وضرورة االستـفادة منهـا ويقول / هناك دول االطارات القـد
كـائن حتولـها الى قطع عاجلـتهـا  تـستـفيـد من تلك االطـارات 
صغـيرة يستفـاد منها في جـعلها كـعازل للرطـوبة في البناء وفي
ـكــنـهم اضـافـة ـنـازل .. والبــد من وجـود مـخـتــصـ  اســطح ا

شيء واالستفادة منها. 
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ــواطن (اوس نــاجي) من بــغــداد/ الــدورة / مــوضـوع يــطــرح ا
نازل اثناء اشهر الشتاء ويقول الرطوبة التي تصيب كثيرا من ا
نازل ـكنها وقاية اسطح ا / البد من وجود مواد او اية اشياء 
ـيـاه الى االســفل.. وال بـد من الـتــفـكـيـر من الــرطـوبـة وتــسـرب ا

. الي وضوع يهم ا بطرق حديثة الن هذا ا
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عمال بانتظار فرص في ساحة الطيران 
مياه االمطار تغمر شوارع بغداد

مخيمات قرب محال ودور سكنية
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ـواطن (ابـو طـارق) من بـغـداد/ الـقـادسـيـة / مـوضوع يـتـناول ا
الــســكــراب في بــيــوت بــغــداديــة عــديــدة يـقــول / روى لـي احـد
ـروحيـة فوق بـغداد االصدقـاء وهو طـيار انه كـلمـا مـر بطـائرته ا
ــواطـنـ .. وال يالحـظ اطـنـان الــسـكـراب عــلى اسـطـح مـنـازل ا
اذا يحتفظ البـعض بالسكراب.. وال بد من ازالته وتوجيه ندري 

كل البلديات لرفعه من الشوارع.
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حتية طيبة:ـ 
ـطلـوب: تعديل مـواد قانـونية ا
ــوحــد في قــانــون الــتـــقــاعــد ا

اجلديد
اود ان اعـــــلــــمــــكم ان قــــانــــون
رواتب موظفي الـدولة والقطاع

العام رقم  22لسنة .2008
مــــــنح خــــــريـــــجـي الـــــدراســـــة
االعـداديـة مـخـصـصـات شـهادة
خـمــسـة ــئـة   نــســبـتــهـا 25 بـا
ــائــة من الــراتب وعــشــرون بــا
الـوظـيفي ,وحـامـلي الـشـهادات
االخـــــــرى  كـــــــانت الـــــــنـــــــسب
ـمـنـوحة لـهـم تـتـراوح مـا ب ا
ئـة  اما ـئة  الى 100 بـا 35 با
ـوحد اجلـديد قانـون الـتقـاعد ا
ــنـح خــريــجي الــدراســة فــلم 
االعـــداديـــة اي مـــخـــصـــصـــات
لـلـشـهادة ,وحـامـلي الـشـهادات
منوحة االخرى كانت النـسب ا
لهم في هذا القانون تتراوح ما
ــئــة ــئــة  الى 20 بـــا ب 5 بـــا
وهي نـــسب قـــلـــيــــــــــلـــة جـــدا
مــقــارنــة بـحــامــلي الــشــهـادات

الوظيفية.
السـادة رئيس واعضاء الـلجنة

الية احملترم ا
ـادة  14من الــدســتـور ذكــرت ا
الــعــراقــيــون مــتــســاوون امــام
الـقـانـون دون تــمـيـيـز في كـافـة
اجملــاالت ومن ضـمــنـهـا اجملـال
االقـــتـــصـــادي وهـــذا يــتـــطـــلب
ـادة 35- عــاشــرا من تــعـديـل ا
ـوحـد رقم 9 قـانـون الـتــقـاعـد ا
لــســنـة  .2014ومــنح خــريـجي
الـدراسة االعداديـة مخـصصات
ــئـة شــهــادة نــســبــتــهـا 25 بــا
ــائـة من خــمــسـة وعــشــرون بـا
الــراتب الــتـــقــاعــدي مع زيــادة
مخـصصـات حامـلي الشـهادات
االخـرى نــفس الــنـســبـة اي 25
ـــئــة  ايـــضـــا لــكـي تـــســود بـــا
ــســاواة ولـكم الــعــدالـة وتــتم ا

الشكر والتقدير 
رفقات:  ا

ـادة  11اوال مــخـصــصـات 1-ا
الشهادات الوظيفية

ادة 35عاشـرا مخـصصات 2-ا
الشهادات التقاعدية 

ادة -11- اوال- ا

تـمنح مخـصصـات شهادة وفق
النسب االتية:

ـائـة ـئـة  مـائــة من ا أ-100 بــا
من الـــراتب حلـــامـــلي شـــهــادة

الدكتوراه او ما يعادلها.
ـئة  خـمس وسبـعون ب-75 با
من الـــراتب حلـــامـــلي شـــهــادة

اجستير او ما يعادلها. ا
ئة  خمسة وخمسون ج-55 با
ـائــة من الــراتب حلــامـلي من ا
شـهادة الـدبلـوم العـالي التي ال
تـقل الـدراسـة فـيهـا عن  1سـنة
دراسـيــة واحـدة بـعــد الـدراسـة

اجلامعية.
ـئـة  خــمس واربـعـون د-45 بــا
ـائــة من الــراتب حلــامـلي من ا
الــشـهــادة اجلــامــعـيــة االولــيـة

البكالوريوس.
ـئة  خـمس وثالثون هـ- 35 بـا
ـائــة من الــراتب حلــامـلي من ا
شـــــهــــادة الــــدبــــلـــــوم الــــفــــني
ـعلـم غيـر احلاصـل على وا
ــنـصـوص اي من الـشــهـادات ا
عـلـيـهـا في الـفـقـرات أوبـوجـود

من هذا البند.
ـئة  خـمـسة وعـشرون و-25 با
ـائــة من الــراتب حلــامـلي من ا
الـشــهـادة االعـداديـة بــفـروعـهـا
ــا فـــيــهــا االعــداديــات كــافــة 

هنية.   ا
ـــادة 35–- عـــاشـــرا- تـــمـــنح ا
للمتـقاعد اخملصصات ادناه او
ما يـعادلها لـلشهادات احلاصل
عـلـيـهـا قـبل او اثـنـاء الـوظـيـفة
وفق الـنـسب االتـيـة من الـراتب

التقاعدي.
ـنح مخـصـصات أ-الـدبلـوم و
ئة  خمسة شهادة بـنسبة 5 با

ائة. من ا
ـــنح ب-الــــبـــكــــالـــوريــــوس و
مـخصـصات شهـادة بنـسبة 10

ائة. ئة  عشرة من ا با
اجستير ج- الدبلوم العالي وا
ــنح مــخــصــصــات شــهــادة و
ئة  خمس عشرة بنسبة 15 با

ائة. من ا
ــــــــنح د- الــــــــدكــــــــتــــــــوراه و
مـخصـصـات شهـادة بـنسـبة20

ائة. ئة عشرين من ا با
WODŽ Ê«b¹“ VO³Š - بغداد

ـواطن (رعد احـمد ) من محـافظـة واسط / الكوت/ الى يشـير ا
ـزروعات وجود اعـداد من اخلـنازيـر الـبريـة الـتي اخـذت تتـلف ا
ناطق منها. وتهاجم الناس احيانا وال بد من ابادتها وتخليص ا
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رائب تـنـتـشر في بـغـداد عـشـرات ا
العشوائية التي صارت كبدائل عن
ــــرائب الــــنـــظـــامــــيـــة ولـم تـــعـــد ا
واطن السيارات اخلاصـة بنقل ا
ــرائب الـــنــظــامــيــة الــتي تـــقف بــا
اصبحت شبه فـارغة اال من خطوط
نـقل تـعـد قـليـلـة مـقارنـة بـاخلـطوط
االخــرى الــتي انــتــقــلت لــلــشـوارع
ـواطـنـون يـتـزاحـمـون على واخـذ ا
ـــتــجــهــة الى ركـــوب الــســيــارات ا
امــاكن سـكــنــاهم.. وقــد اثــرت تـلك
احلــافالت الــصـــغــيــرة الــتي تــقف
بالساحات والتـقاطعات على حركة
الـسيـر في الشـوارع السيـما وانـها
تقف طيلة الـنهار وفي ذروة السير
االمـر الـذي ســبب ازدحـامـا كــبـيـرا
فـي تـلك الــشــوارع والـســؤال الـذي

ـــاذا تـــتـــغـــاضى يـــطـــرح نـــفـــسـه 
ـعـنـية عن تـلك الـفوضى اجلـهات ا
الـتـي جتـري بـوضح الـنـهـار وعـلى
ـــاذا مــــرأى من تــــلك اجلـــهــــات? و

ـرور يــغض الـطـرف عــنـهـا رجـال ا
وهيئات النقل وباقي االجهزة انها
الفـوضى الـعارمـة التي تـضرب كل
انـحـاء بـغـداد وال حلـول لـهـا تـلوح

في االفق ونطالب بان تعود االمور
ـرائب مـخصـصة الى طـبيـعـتهـا فا

لهذه االغراض ال الشوارع.
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نـشــر في جــريـدة الــزمـان الــعـدد
٦٥٣٧-٦٥٣٨ االحـــــــد ٢٢ / ١٢ /
٢٠١٩ اعـالن مـنـاقـصـة انـشـائـيـة
رقم (٧٤) تـنمـيـة االقـاليم/ لـسـنة
٢٠١٩ حــــــيـث ورد في عــــــنـــــوان
ـناقصـة (تأهيل طريق الـشامية ا
ــنـطــقـة الــطف بــطـول ١٫٧  كم)
خـطـأ والـصـحـيح (تـأهـيل طـريق
نطقة الطف بطول ١٫٧ الشـامي 

كم).
لذا اقتضى التنويه
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فــقــد مــني جــواز الــســفـر
ــــمـــلــــكـــة الـــصــــادر من ا
ــــتــــحــــدة بـــــريــــطــــاني ا
ــــــرقم اجلــــــنــــــســـــــيــــــة ا

  760300451 باسم 

SAEIDEH SAVARI

عــــلى من يــــعـــثـــر عــــلـــيه
تسليمه جلهة االصدار..

مع التقدير

اكـثـر من رسـالـة واتصـال هـاتـفي من مـحـافـظـة ديـالى / قـضاء
اخلالص/ ومن نـاحية هبـهب وكلهـا تستـغيث من حرق الدواجن
أل االماكن النافقة او فتح بوابات الدواجن للتهوية االمر الذي 
بالروائح الكريهة ليال ونهارا وال بد من نقل اماكن الدواجن الى

اماكن بعيدة.
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متقاعدون يرفعون بطاقات تقاعدية مطالب باستبدالها

مرأب سيارات
في بغداد


